


  

 

 

A República da Índia é o segundo país mais populoso, seu território é palco da origem de uma 

das civilizações mais antigas do mundo, cuja rica herança cultural está espalhada por mais de 120 

museus e centenas de sítios arqueológicos nacionais. No entanto, o tráfico ilícito de bens culturais é 

uma problemática persistente na Índia, a falta de aplicação de leis e o despreparo das equipes 

profissionais em garantir a proteção de monumentos e sítios históricos fazem com que obras de arte 

e artefatos indianos sejam considerados extremamente vulneráveis. De acordo com o National Crime 

Records Bureau, 4.408 itens antigos foram roubados de monumentos em todo o país durante 2008-

2012, mas apenas 1.493 foram recuperados. Além disso, estima-se que cerca de 2.913 itens antigos 

tenham sido despachados para negociantes e casas de leilão em todo o mundo. 

Apesar disso, existe uma regulação nacional que proíbe a exportação de propriedades culturais 

e obras consideradas tesouros nacionais sem autorização governamental; para fins de pesquisa ou 

exposição, a lei permite a exportação e a permanência dos artefatos no exterior por um período de 

seis meses, que pode ser renovado até um ano. No entanto, a fiscalização e o mapeamento das 

coleções nacionais são deficitários, assim como a aplicação de medidas preventivas na proteção do 

patrimônio cultural do país.  Ademais, no âmbito internacional, a Índia é signatária das principais 

convenções no combate ao tráfico ilícito de bens culturais: Convenção de Haia (e seus protocolos), 

de 1954; e as Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Por consequência da colonização britânica, muitos dos objetos tidos como propriedades 

culturais foram saqueados do país e ainda hoje estão abrigados em museus e coleções particulares de 

diversas partes do mundo. Atualmente a Índia tem reivindicado a devolução de alguns desses 

artefatos, dentre eles o diamante Kohinoor – um dos maiores diamantes lapidados do mundo, que está 

sob posse da coroa inglesa – e do Sultanganj Buddha – escultura que data dos anos 500 a 700 d.C, 

também sob posse britânica. Ademais, nos últimos dois anos, a Índia tem recebido voluntariamente 

de alguns chefes de governo artefatos que foram removidos ilicitamente do país, como por exemplo 

do Canadá, que em abril de 2015, em conformidade à Convenção da UNESCO de 1970, devolveu à 

Índia uma escultura do século XII, a Parrot Lady.  


